CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI {$DaneOperatora.COMPANY_network},
Dostawcy:
{$DaneOperatora.COMPANY_fullname} z siedzibą w Warszawie, {$DaneOperatora.COMPANY_street} {$DaneOperatora.COMPANY_housenum}{if
$DaneOperatora.COMPANY_flatnum != ''}/{$DaneOperatora.COMPANY_flatnum}{/if}, {$DaneOperatora.COMPANY_zip}
{$DaneOperatora.COMPANY_city}, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000239000, NIP:
{$DaneOperatora.COMPANY_nip},{if $DaneOperatora.COMPANY_rpt != ''} RPT: {$DaneOperatora.COMPANY_rpt},{/if} tel.:
{$DaneOperatora.COMPANY_tel1},{if $DaneOperatora.COMPANY_fax != ''} FAX: {$DaneOperatora.COMPANY_fax},{/if} www:
{$DaneOperatora.COMPANY_webpage}, e-mail: {$DaneOperatora.COMPANY_email}.
1. CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU W TECHNOLOGII SIECI FTTH: – ABONAMENT MIESIĘCZNY dla klientów indywidualnych:
Taryfa

Prędkość pobierania do / Prędkość wysyłania do /
Download do::
Upload do::

FIBER 50

Abonament miesięczny
Umowa na12 m-cy
(brutto)
59,00 zł

Abonament miesięczny
Umowa na 24 m-ce
(brutto)
49,00 zł

Abonament miesięczny
Umowa na
czas nieoznaczony (brutto)
69,00 zł

50 Mb/s
5 Mb/s
(51200 kbit/s)
(5210 kbit/s)
FIBER 100
100 Mb/s
10 Mb/s
69,00 zł
59,00 zł
79,00 zł
(102400 kbit/s)
(10240 kbit/s)
FIBER 200
200 Mb/s
20 Mb/s
79,00 zł
69,00 zł
89,00 zł
(204800 kbit/s)
(20480 kbit/s)
FIBER 300
300 Mb/s
30 Mb/s
89,00 zł
79,00 zł
99,00 zł
(307200 kbit/s)
(30720 kbit/s)
Przedstawione w Tabeli 1 ceny Abonamentu miesięcznego obejmują ulgę z tytułu aktywnej usługi e-faktury. W przypadku wyboru przez Abonenta faktury
w formie papierowej do kwoty Abonamentu miesięcznego wskazanego w Tabeli 1 zostanie doliczona kwota 5,01 zł brutto.
2. CENNIK USŁUG DODATKOWYCH:
NAZWA

Cena brutto

1 użytkowy publiczny adres IP (4 IP)

15 zł / miesięcznie

5 użytkowych publicznych adresów IP (8 IP)

25 zł/ miesięcznie

Instalacja – zabudowa wielorodzinna – sieć FTTH
Instalacja – zabudowa jednorodzinna – sieć FTTH
Sprzęt typu router ONU – sieć FTTH
Wysyłka faktur VAT w formie papierowej

Uwagi:

350 zł
Wg. indywidualnej wyceny w zależności od warunków technicznych
400 zł
5,01 zł/ miesięcznie

Lub wg ceny z protokołu przekazania w momencie instalacji

na indywidualny wniosek Abonenta

e-faktura

0 zł

Opłata za wystawienie duplikatu papierowej wersji faktury

5 zł

na indywidualny wniosek Abonenta

Opłata za wystawienie duplikatu faktur za cały rok w wersji
papierowej

19 zł

na indywidualny wniosek Abonenta

Opłata za wysłanie pierwszego pisemnego wezwanie do
zapłaty

5,5 zł

Opłata za wysłanie drugiego i kolejnych pisemnych wezwań
do zapłaty za potwierdzeniem odbioru

ceny Abonamentu miesięcznego obejmują ulgę z tytułu aktywnej
usługi e-faktury

10,00 zł

Opłata za zawieszenie usługi dostępu do Internetu

0 zł

Abonent może wnioskować o zawieszenie świadczenia Usług na czas
oznaczony w Umowie.

Cesja umowy - przeniesienie praw i obowiązków na innego
Abonenta

20 zł

W przypadku kilku umów z Dostawcą z tego tytułu pobierana jest jedna
opłata.

Opłata za naprawę Sprzętu uszkodzonego z przyczyn
leżących po stronie Abonenta

Do 400 zł

Usługa odbioru Sprzętu na życzenie Abonenta

50 zł

Zmiana lokalizacji podłączenia Abonenta na inny adres w
ramach zasięgu sieci FTTH Dostawcy

350 zł

Wymiana uszkodzonej instalacji z winy Abonenta w lokalu

150 zł

Bezpodstawne wezwanie Serwisanta

50 zł

Rozbudowa przyłącza Internetu - dodatkowe gniazdo w
lokalu Abonenta

250 zł

Wezwanie Serwisanta na wniosek Abonenta (za każdą
rozpoczętą roboczogodzinę)

60 zł

Nie więcej niż wartość wydanego Sprzętu

3. KARY UMOWNE:
Za zgubienie, zniszczenie lub zwrócenie uszkodzonego Sprzętu przekazanego podczas instalacji.

400 zł

Za brak zwrotu Sprzętu przekazanego podczas instalacji w ciągu 10 dni od daty zakończenia umowy.

400 zł

Za udostępnienie usługi poza lokal

1500 zł

Cennik obowiązuje od dnia 15.04.2019r.
!.............................................

.............................................

data i podpis Abonenta

data i podpis Dostawcy

